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DELTAKERE
Tor Røed
Svein Åge Relling
Bjørn Morkemo
Eva Grande Rø
Elin Yli Dvergsdal
Gro Rødne
Jorid Solem
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FUNKSJON
Leder
Nestleder
Økonomi
Allidrett
Styremedlem, vara
Representant fotball
Representant
handball
Representant basket
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torroed@broadpark.no
sveinrel@gmail.com
bjmorkemo@gmail.com
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elin_dverg@yahoo.no
gro.rodne@ntnu.no
jorid.solem@entercard.no
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ANSV.
SAK 1-2012/13 GODKJENNING AV REFERAT
Ingen komm.
.
SAK 2 -2012/13 17. MAI
Handball hadde ansvar for deltagelse i folketoget 2011. Tradisjonelt har dette vært
et ansvar som alternerer mellom fotball og handball. Basket bør også inn i rutinen,
men de har ikke kapasitet til å organisere dette i år.
Fotball tar derfor ansvaret for deltagelsen 17. mai 2012, mens Basket tar ansvar
2013. Deretter alternerer ansvaret mellom handball i 2014, fotball i 2015, Basket i
2016 osv

SAK 3-2012/13 KONSTITUERING
Den valgte økonomiansvarlige har trukket seg fra styrevervet. Valgkomiteen tar opp
igjen arbeidet med å erstatte økonomiansvarlig i styret. Forutsatt at vi ikke kan
omfordele økonomiansvaret i sittende styre må vi kalle inn til ekstraord årsmøte.

x

FRIST

SAK 4-2012/13 BRUK AV STYREROM SOM LAGER
Styrerommet blir fortsatt brukt som lager av fotball. Vi har tidl gjort vedtak om at
fortball disponerer deler av kjellerlokalene som skal brukes til lagring av utstyr. Evt
kostnader finansieres av hovedlaget. Viktig at fotball innskjerper rutinene, og sørger
for at lagring skjer i kjellerlokalene.
SAK 5-2012/13 SVERRESBORGDAGEN 2013
Idrettslagene må snarest velge 2 representanter (1 repr + 1 vara) som skal utgjøre
komiteen som skal arbeide med Sverresborgdagen våren/forsommeren 2013. I
tillegg utgjør komiteen 1 fra Allidrett og 1 fra hovedstyret. Navn mailes Tor så snart
som mulig.
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TR

SAK 6-2012/13 ANSVARLIGE FOR MEDLEMSREGISTRERING
Følgende er ansvarlige for medlemsregistrering i idrettene:
Basket: Mathias Aarskog
Handball: Tor Harald Haltvik
Fotball: Mangler person
Allidrett: Går gjennom hovedstyret.

GR/LTK

Det er svært viktig å få disse på plass slik at vi raskt for gode og holdbare rutiner for
registrering av medlemmer.

SAK 7 -2012/13 SPONSORAVTALE MED NTE – VIDERE TILTAK
Sponsoravtale er inngått mellom SIF og NTE for et år. Avtalen er todelt der det
ligger en pengesum i bunn, men som kan utvides gjennom provisjon av salg av
kunder til NTE. Midlene bør i størst mulig grad brukes til investeringer som er
varende, og ikke til ”ordinær, daglig drift”.
Utdrag fra ordskiftet:
Ideer til bruk:
Oppussing av utearealene foran klubbhuset
Stenge arealet foran klubbhuset for parkering, og etablere ny parkeringsplass på
nedsida
Bygge Ballbinge
Etablere langtidsplan for utearealet, og bruke midler til planlagt utvikling – sette av
en andel til dette behovet
Behov for å ha midler til vedlikehold i årene framover
Bruke bidrag til avvikling av Sverresborgdagen
Subsidiere Allidretten som er klubbens viktigste rekrutteringsgruppe – for eksempel
utvide tilbud som i dag er vanskelig pga økonomi, betale trenere til SFOarrangement etc.
Finansiere premie til beste lag i den delen av avtalen som omhandler NTEs
rekrutteringsarbeid.
Hovedstyret kan vurdere å legge føringer for bruk for den delen av midlene som går
til idrettslagene.
Samtidig har idrettene et inntektspotensiale gjennom bonusavtale.
Diskusjonen fortsetter (gjerne som maildiskusjon i tida framover), og styret
etterlyser flere ideer som ivaretar behovet for investering, og som kan styrke

Alle

breddearbeidet og den felles klubbfølelsen.
I første omgang inviterer vi NTE til å presentere seg på styremøte i juni.
Styret arbeider for endelig konklusjon med mål om avklaring før sommeren.
Tor opprettholder kontakten med NTE på innholds- og tiltakssida. Bjørn fortsetter
kontakten på dataområdet.
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